
Gąbka florystyczna, którą możesz kupić w kwiaciarni lub od firmy
dekorującej Twoje wesele.
Folia przezroczysta, może być spożywcza.
Karton, odpowiednio duży, aby pomieścił kwiaty, powinien też być ze
sztywnej tektury, aby kwiaty się nie pogniotły. 
Wypełniacz przestrzeni, kulki, folia bąbelkowa lub folia spożywcza.

Do wysłania bukietu lub pojedynczych kwiatów będziesz potrzebować
kilku rzeczy, które najlepiej przygotować sobie wcześniej. Są to: 

INSTRUKCJA PRZESŁANIA KWIATÓW DO KONSERWACJI

NIEZBĘDNIK

Ustal wysyłkę kurierem.
W trakcie wesela, zwróć uwagę na to, aby bukiet ślubny był cały czas
wstawiony do wazonu z wodą.
Po weselu, gdy przetransportujesz bukiet w inne miejsce, przytnij
ostrym sekatorem końcówki każdej rośliny o około 5 cm zanim
ponownie włożysz go do wody (pozwoli to roślinom na zachowanie
świeżości).
Najlepiej, aby bukiet był przechowywany w chłodnym, zacienionym
miejscu.
Im szybciej wyślesz kwiaty tym większa szansa na ładne ich
zakonserwowanie, najlepiej do 2 dni po weselu. 
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Zamocz gąbkę florystyczną w pojemniku z zimną wodą, na tyle
dużym, że gdy położysz gąbkę swobodnie na powierzchni będzie
ona mogła zatonąć, pijąc wodę. Ważne, aby umieścić ją napisem
go góry i nie dociskać do dna, niech swobodnie opadnie, wtedy
możesz ją wyjąć. Poczekaj aż nadmiar wody z niej wypłynie, wtedy
możesz wbijać kwiaty.
Jeśli wysyłasz pojedyncze kwiaty, wytnij ostrym sekatorem po trzy
kwiaty i po trzy rośliny ozdobne ze środka bukietu, tak aby długość
łodygi miała około 5-10 cm.
Wbij każdy kwiat na prosto w gąbkę, od góry, jeden obok drugiego
(zaczynając od środka gąbki), tak aby każda roślina stabilnie się
trzymała. Po tym jak już umieścisz wszystkie kwiaty, odetnij nożem
zbędną część gąbki z każdego boku. Gdy gąbki będzie zbyt dużo,
może ona zbytnio zamoczyć kwiaty. 
Jeśli wysyłasz cały bukiet, wbij cały bukiet w gąbkę, tak, aby dobrze
trzymał się w gąbce, również odetnij nadmiar gąbki z każdego
boku. 
Następnie owiń gąbkę szczelnie folią spożywczą, tak aby nie
zamoczyła kartonu.
Ustaw całość, czyli gąbkę z kwiatami w pudełku, wypełnij kulkami
lub kawałkami zmiętej folii spożywczej, aby bukiet się nie
przemieszczał w pudełku w trakcie transportu.
Zaznacz na pudełku, gdzie jest góra. 
Wyślij jak najszybciej.
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